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• Ο ετήσιος «Πίνακας Αποτελεσµάτων του ΟΟΣΑ για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και 
τη Βιοµηχανία» εξετάζει την πρόοδο των χωρών του ΟΟΣΑ και των αναδυόµενων 
οικονοµιών όσον αφορά τις επιστήµες και την τεχνολογία, την παγκοσµιοποίηση και τη 
βιοµηχανία. 

• Σύµφωνα µε τη φετινή έκδοση, οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
αυξάνονται στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά µε πιο αργό ρυθµό απ’ ό,τι στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90. 

• Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ιαπωνία παραµένουν σταθερά στην πρώτη 
γραµµή των επιστηµών παγκοσµίως, οι δε αναδυόµενες οικονοµίες διαδραµατίζουν 
αύξοντα ρόλο, ιδιαίτερα στη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας. 
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Η όγδοη έκδοση του «Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Επιστήµη, την 
Τεχνολογία και τη Βιοµηχανία» συγκεντρώνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία και 
δείκτες σχετικά µε τις τάσεις στη γνώση, σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση και 
τον αντίκτυπό της στις οικονοµικές επιδόσεις των χωρών µελών και µη µελών 
του ΟΟΣΑ. Στην έκδοση αυτή η εξέταση σε διεθνές επίπεδο διευρύνεται για να 
συµπεριλάβει τις αναδυόµενες χώρες εστιάζοντας ιδιαίτερα στις χώρες της 
επονοµαζόµενης οµάδας «BRICS» (όπως αποκαλούνται από το ακρωνύµιό τους 
η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική). Τα νέα στοιχεία 
τεκµηριώνουν τις τάσεις όσον αφορά τη στήριξη από το δηµόσιο τοµέα για τη 
δηµιουργία και τη διάχυση της γνώσης, και οι νέοι δείκτες δείχνουν ότι η 
επιστηµονική ειδίκευση και οι επιδόσεις καινοτοµίας των χωρών µεταβάλλονται. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους αναδυόµενους τοµείς (βιοτεχνολογία, 
νανοτεχνολογία και περιβάλλον) αποκαλύπτουν τους αυξανόµενους συνδέσµους 
µεταξύ της επιστήµης και της τεχνολογίας. 

 

Οι επενδύσεις στη γνώση αυξήθηκαν µε τον ίδιο ρυθµό µε το ΑΕΠ 

Από το 2001 και έπειτα οι δαπάνες 
Ε&Α στις χώρες του ΟΟΣΑ 
συµβάδιζαν µε την αύξηση του ΑΕΠ 
(στα 2,25% περίπου του συνολικού 
ΑΕΠ). 

Οι επενδύσεις στη γνώση είναι η βάση της καινοτοµίας και της τεχνολογικής 
προόδου. Μετρούµενες βάσει των δαπανών, του λογισµικού και της εκπαίδευσης 
στην Ε&Α, οι επενδύσεις συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στην πλειονότητα 
των οικονοµιών του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ οι 
δραστηριότητες Ε&Α αυξήθηκαν µε αργότερο ρυθµό απ’ ό,τι στο δεύτερο µισό 
της δεκαετίας του ’90, λόγω εν µέρει της προσαρµογής των επενδύσεων στα νέα 
δεδοµένα µετά την επιτάχυνση στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και την 
επιβράδυνση των επενδύσεων σε Ε&Α στις Ηνωµένες Πολιτείες.  

Στην Ιαπωνία και την ΕΕ εξίσου η ένταση Ε&Α (δαπάνες Ε&Α κατ’ 
αναλογία µε το ΑΕΠ) ανέκαµψε το 2005 φτάνοντας στο 3,3% και το 1,7% 
αντίστοιχα, µετά την πτώση του 2004. Στις Ηνωµένες Πολιτείες η ένταση Ε&Α 
µειώθηκε από το ανώτατο ποσοστό του 2,7% το 2001 σε 2,6% το 2006, κυρίως 
λόγω της ισχυρότερης αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση µε τις άλλες κύριες 
περιφέρειες. Το 2005 η Κίνα κατέλαβε την τρίτη θέση παγκοσµίως όσον αφορά 
τις δαπάνες Ε&Α (από άποψη ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης) µετά τις 
Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, καταγράφοντας ετήσια αύξηση που 
ξεπερνούσε το 18% κατά την πενταετία 2000-05. 

Το µέγιστο τµήµα των δράσεων Ε&Α στις χώρες του ΟΟΣΑ πραγµατοποιείται 
από τις επιχειρήσεις (σε ποσοστό 63% του συνόλου όσον αφορά την υλοποίηση 
και 68% όσον αφορά τη χρηµατοδότηση), και µε εξαίρεση τις Ηνωµένες 
Πολιτείες το µερίδιο του τοµέα αυξήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. 
Συγκρινόµενο µε το 1995 το ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων από τις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Σχήµα A.1.1]Επενδύσεις σε 
γνώση, ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, 2004
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επιχειρήσεις ενεργειών Ε&Α στο ΑΕΠ ήταν το 2005 πολύ υψηλότερο στην 
Ιαπωνία (2,5%), τις Ηνωµένες Πολιτείες (1,7%) και την ΕΕ (0,9%). 

Η απασχόληση των ΑΠΕΤ 
επεκτάθηκε κυρίως λόγω της 
αύξησης της γυναικείας 
απασχόλησης και της επέκτασης του 
κλάδου υπηρεσιών  

Οι Σκανδιναβικές χώρες αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά προσωπικού 
Ε&Α και εργαζοµένων µε υψηλή ειδίκευση στη συνολική απασχόληση. Στις 
χώρες του ΟΟΣΑ η απασχόληση των Ανθρώπινων Πόρων Επιστήµης και 
Τεχνολογίας (ΑΠΕΤ) συνεχίζει να αυξάνεται γρηγορότερα από τη συνολική 
απασχόληση σε όλες τις χώρες, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,5% στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και 3,3% στην Ευρώπη των 15. Η επέκταση αυτή ήταν κυρίως 
αποτέλεσµα της αύξησης της γυναικείας απασχόλησης και της επέκτασης του 
κλάδου των υπηρεσιών (το ποσοστό των απασχολούµενων ΑΠΕΤ σε αυτόν τον 
κλάδο είναι κατά µέσο όρο διπλάσιο του αντίστοιχου στη µεταποίηση).  

Το κεφάλαιο υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου είναι µείζονα πηγή 
χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και 
καθοριστικός παράγοντας επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας. Το 2005 
αντιπροσώπευε το 0,12% περίπου του ΑΕΠ σε επίπεδο ΟΟΣΑ, έναντι του 0,10% 
το 2003. Στις Σκανδιναβικές χώρες ήταν πολύ πιο υψηλό (και αυξανόταν 
γρήγορα), αλλά παραµένει ιδιαίτερα συγκεντρωµένο στο Ηνωµένο Βασίλειο και 
τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το 2005 οι δύο αυτές χώρες προσέλκυσαν το ήµισυ του 
συνολικού κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου στον ΟΟΣΑ. 

Πολιτικές καινοτοµίας: φορολογικά κίνητρα και σύνδεσµοι βιοµηχανίας 
- πανεπιστηµίων 

Το 2006 20 χώρες του ΟΟΣΑ 
µείωσαν τους φόρους για την Ε&Α, 
έναντι 12 χωρών το 1995 

Το κράµα πολιτικής που εφαρµόζουν οι χώρες του ΟΟΣΑ για την ενθάρρυνση 
της καινοτοµίας µεταβάλλεται. Το 2005 το 7% κατά µέσο όρο της 
επιχειρηµατικής Ε&Α χρηµατοδοτήθηκε από άµεσα κυβερνητικά κεφάλαια 
(έναντι του 11% το 1995), µε το κέντρο βάρος να µετατοπίζεται από τις δηµόσιες 
συµβάσεις (άµεσες επιδοτήσεις) προς τη φορολογική ελάφρυνση. Το 2006 20 
χώρες του ΟΟΣΑ παρείχαν φορολογικές ελαφρύνσεις για την επιχειρηµατική 
Ε&Α (έναντι 12 χωρών το 1995 και 18 το 2004), και οι περισσότερες έτειναν να 
γίνονται πιο γενναιόδωρες µε την πάροδο του χρόνου. Οι απώλειες κρατικών 
εσόδων ως αποτέλεσµα της έκπτωσης φόρου για Ε&Α µπορεί να είναι 
ουσιαστικές. Το 2006 αντιπροσώπευαν το 23% των άµεσων επιδοτήσεων στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, το 43% στη Γαλλία, το διπλάσιο των συνολικών άµεσων 
επιδοτήσεων στις Κάτω Χώρες και 1,2 και 1,3 φορές το ποσό των επιδοτήσεων 
στην Ιρλανδία και την Αυστραλία. 
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Στην πλειονότητα των χωρών του 
ΟΟΣΑ αυξάνεται η κατοχύρωση 
των πανεπιστηµιακών εφευρέσεων 
µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Για να προωθήσουν τη µεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήµια στις 
επιχειρήσεις, πολλές κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ ενθάρρυναν τα πανεπιστήµια να 
κατοχυρώσουν τις εφευρέσεις τους µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Σε επίπεδο ΟΟΣΑ 
µεταξύ του 1996-98 και 2002-04 το ποσοστό των αιτήσεων χορήγησης 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν από τα πανεπιστήµια παρέµεινε 
σταθερό. Ενώ το µερίδιο των χωρών που εφάρµοσαν πρώτες τέτοιου είδους 
πολιτικές (Αυστραλία, Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες) µειώθηκε ελαφρώς 
στο 7% περίπου, στην Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στη Γαλλία 
και τη Γερµανία, αυξήθηκε αισθητά, αν και τα επίπεδα παραµένουν µέτρια 
(1,5% στην Ιαπωνία, 3% στην ΕΕ, αλλά περισσότερο από 5% στη Γαλλία).  

Επιδόσεις στην Ε&Τ και την καινοτοµία: η εµφάνιση νέων «παιχτών»  

Η Κίνα κατέχει την έκτη θέση 
παγκοσµίως σε δηµοσιεύσεις και 
αύξησε το µερίδιό της σε διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας  εκ τριµερούς 
συµβάσεως από περίπου µηδέν το 
1995 σε 0,8% το 2005  

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ιαπωνία παραµένουν στην πρώτη 
γραµµή της επιστήµης σε παγκόσµιο επίπεδο µε 30, 33 και 8% αντίστοιχα των 
συνολικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων· επίσης προπορεύονται όσον αφορά 
την κατοχύρωση σηµαντικών εφευρέσεων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, όπως 
αποδεικνύεται από τον αριθµό των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας εκ τριµερούς 
συµβάσεως (κάθε µία από τις τρεις κατείχε το 30% του συνόλου το 2005). Ανά 
κάτοικο, όµως, κατατάσσεται πρώτη η Ελβετία και δεύτερες οι Σκανδιναβικές 
χώρες. Ανά ειδίκευση, τα στοιχεία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας δείχνουν ότι 
οι αναδυόµενες οικονοµίες (Κίνα, Ισραήλ, Σιγκαπούρη) και οι Ηνωµένες 
Πολιτείες επικεντρώνουν τις προσπάθειες καινοτοµίας στον κλάδο υψηλής 
τεχνολογίας (Η/Υ, φαρµακευτικά προϊόντα), ενώ η ηπειρωτική Ευρώπη στον 
κλάδο µέσης – υψηλής τεχνολογίας (αυτοκίνητα, χηµικά προϊόντα). 

Πιο σταθερή διάχυση των ΤΠΕ µετά την έκρηξη στα τέλη της δεκαετίας 
του ’90  

Η τεχνολογική πρόοδος και η διάχυση και η χρήση των ΤΠΕ επέφεραν 
αλλαγές στην οικονοµία κατά την περασµένη δεκαετία. Οι ΤΠΕ είναι σήµερα 
στρατηγικοί παράγοντες για την οργανωτική και την τεχνολογική καινοτοµία 
των επιχειρήσεων. 
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Σε 25 χώρες του ΟΟΣΑ πάνω από 
το 89% των επιχειρήσεων 
χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο  

Οι ΤΠΕ διαχέονται µε πιο οµαλό ρυθµό σε σχέση µε τα τέλη της δεκαετίας 
του ’90 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία 
για τη χρήση του ∆ιαδικτύου στα νοικοκυριά και για το ηλεκτρονικό εµπόριο, αν 
και το επίπεδο του τελευταίου παραµένει µέτριο. Η διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά αυξήθηκε γρήγορα κατά τα τελευταία τρία ή 
τέσσερα χρόνια σε όλες τις χώρες, αλλά τα ποσοστά διείσδυσης ποικίλλουν. Τα 
ποσοστά των νοικοκυριών µε ευρυζωνική σύνδεση στην Κορέα, την Ιαπωνία και 
τις Σκανδιναβικές χώρες κυµαίνονται από 50 έως 80%, ενώ στην Ιταλία και την 
Ιρλανδία από περίπου 10 έως 15%. Η αποδοχή της ευρυζωνικότητας εξαρτάται 
από τη διείσδυση των Η/Υ, αλλά επίσης από το επίπεδο του ανταγωνισµού και 
της διάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας. Τέλος, η χρήση του ∆ιαδικτύου από τις 
επιχειρήσεις έχει πλέον γίνει σχεδόν κανόνας σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ: σε 
25 χώρες πάνω από το 89% των επιχειρήσεων µε δέκα ή περισσότερους 
εργαζοµένους έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και πάνω από τις µισές έχουν το 
δικό τους ηλεκτρονικό κόµβο. 

Η ανάδυση της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των 
τεχνολογιών περιβάλλοντος 

Ορισµένοι τοµείς αξίζουν προσεκτικότερη εξέταση ενόψει του σηµερινού ή του 
αναµενόµενου αντικτύπου τους στην κοινωνία και την οικονοµία, κυρίως όσον 
αφορά τη βιοµηχανική καινοτοµία και τις εφαρµογές της, την υγεία και το 
περιβάλλον.  Οι περισσότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας έχουν την έδρα τους στις 
Ηνωµένες Πολιτείες (σχεδόν 2.200), και ακολουθούν η Ιαπωνία και η Γαλλία (µε 
περίπου 800 η κάθε µια). Η βιοτεχνολογία αντιπροσωπεύει το 2 µε 6% της 
επιχειρηµατικής Ε&Α στις περισσότερες χώρες, όµως στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
την Ελβετία και τον Καναδά το ποσοστό είναι υψηλότερο, και σε µερικές 
µικρότερες χώρες (∆ανία, Νέα Ζηλανδία, Ισλανδία) υπερβαίνει το 20%. Στις 
δέκα χώρες που υπέβαλαν σχετική έκθεση, η πλειονότητα των εταιρειών 
βιοτεχνολογίας δραστηριοποιείται στον τοµέα της υγείας (45%), στον 
αγροδιατροφικό τοµέα (περίπου 25%) και στις εφαρµογές στη βιοµηχανία και το 
περιβάλλον (περίπου 25%).  

Αν και οι Ηνωµένες Πολιτείες και η 
Ιαπωνία προπορεύονται στη 
βιοτεχνολογία και τη 
νανοτεχνολογία, η ΕΕ είναι 
πρωτοπόρος στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται µε το περιβάλλον  

Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στη βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία και τους 
αντίστοιχους επιστηµονικούς κλάδους, ενώ η ΕΕ είναι παγκόσµιος ηγέτης στις 
τεχνολογίες που σχετίζονται µε το περιβάλλον (στερεά απόβλητα, ανανεώσιµη 
ενέργεια και µείωση της ρύπανσης από τα µηχανοκίνητα οχήµατα), µε τη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Σχήµα F.1.2] Ποσοστό 
εταιρειών βιοτεχνολογίας µε 

λιγότερους από 50 
εργαζόµενους, 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Σχήµα F.9.1] Μερίδιο των 
χωρών σε κύρια άρθρα και 
σε άρθρα που παραπέµπουν 

σε αυτά 1999 – 2004
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Γερµανία να διαδραµατίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Η Ιαπωνία κατέχει τη δεύτερη 
θέση µετά την Ευρώπη και στους τρεις αυτούς κλάδους τεχνολογιών 
περιβάλλοντος. Εντούτοις, µολονότι η ευρεσιτεχνιακή δραστηριότητα στον 
τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και της µείωσης της ρύπανσης από τα 
µηχανοκίνητα οχήµατα αυξανόταν µε γρήγορο ρυθµό ήδη από τα µέσα της 
δεκαετίας του ’90, η δραστηριότητα στις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων µειώθηκε. 

Η καινοτοµία είναι µια ολοένα πιο συλλογική και διεθνής προσπάθεια 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 
η διασυνοριακή κυριότητα των 
εφευρέσεων ανήρθε από 11 σε 16% 
των συνολικών κατοχυρωµένων 
εφευρέσεων  

Πρόσφατα αυξήθηκε απότοµα η παγκοσµιοποίηση των επιστηµονικών και 
τεχνολογικών δραστηριοτήτων συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας. Η 
µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση διασυνοριακών προγραµµάτων Ε&Α (χάρη 
στις ΤΠΕ), η αύξηση του κόστους της Ε&Α και µείζονες πολιτικές αλλαγές 
(όπως ισχυρότερα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή η µορφή φορολόγησης 
της Ε&Α) ευνόησαν την τάση αυτήν. Η διεθνής συνδηµιουργία και 
συνδηµοσίευση επιστηµονικών συγγραµµάτων τριπλασιάστηκε µεταξύ του1995 
και του 2005. Η διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά τις εφευρέσεις (ποσοστό 
ευρεσιτεχνιών των οποίων οι συνεφευρέτες είναι εγκατεστηµένοι σε δύο ή 
περισσότερες χώρες) σχεδόν διπλασιάστηκε ως ποσοστό των συνολικών 
εφευρέσεων παγκοσµίως (από κάτω από 4% έως πάνω από 7% µεταξύ της 
περιόδου 1991-93 και 2001-03). Σε αυτό το πλαίσιο οι χώρες της ΕΕ 
αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας συχνότερα σε ευρωπαϊκό και λιγότερο σε 
παγκόσµιο επίπεδο σε σύγκριση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ η Ιαπωνία και η 
Κορέα είναι συνολικά λιγότερο διεθνοποιηµένες. 

Στην πλειονότητα των χωρών που 
υπέβαλαν έκθεση το µερίδιο των 
αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών 
στις συνολικές δαπάνες Ε&Α στον 
µεταποιητικό κλάδο είναι σήµερα 
υψηλότερο από το αντίστοιχο στο 
συνολικό κύκλο εργασιών στον ίδιο 
κλάδο 

Το κύµα διεθνοποίησης της έρευνας ενισχύεται από τις πρόσφατες τάσεις όσον 
αφορά τις επενδύσεις των πολυεθνικών εταιρειών. Οι δραστηριότητες Ε&Α που 
έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και από αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες 
υπερβαίνουν κατά µέσο όρο το 16% των συνολικών δαπανών στη βιοµηχανική 
Ε&Α στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η µέση ένταση Ε&Α των θυγατρικών υπό 
ξένο έλεγχο είναι υψηλότερη από την ένταση Ε&Α των εγχωρίως ελεγχόµενων 
εταιρειών στην πλειονότητα των χωρών. Τούτο συµβαίνει στην Ιαπωνία, τη 
Σουηδία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η τάση αυτή 
επιβεβαιώνει την προϊούσα παγκόσµια διασπορά των δραστηριοτήτων Ε&Α, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Σχήµα. G.6.1]  Μερίδιο 
δαπανών Ε&Α και κύκλος 

εργασιών των θυγατρικών υπό 
ξένο έλεγχο στη συνολική Ε&Α 
και κύκλο εργασιών, 2004
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καθώς προσεγγίζουν τις αγορές και τις πηγές της γνώσης. 

Οι αλυσίδες αξίας ως κεντρικό στοιχείο της παγκοσµιοποίησης 

Όπως δείχνουν οι διαθέσιµοι δείκτες, η διεθνοποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας (εµπόριο, επενδύσεις, εµπόριο τεχνολογίας) σηµειώνει ανοδική 
τάση. Οι ροές επενδύσεων, κυρίως οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αυξήθηκαν 
γρήγορα κατά τη διετία 2003-05 αντιπροσωπεύοντας το ισοδύναµο του 12% του 
ΑΕΠ του ΟΟΣΑ. Οι εµπορευµατικές συναλλαγές αντιπροσώπευαν το 19% του 
ΑΕΠ του ΟΟΣΑ κατά το 2001-05, ενώ το εµπόριο υπηρεσιών περίπου το 5%, 
που αποτελεί σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας του ’90.  

Από την πλευρά τους, οι άµεσες ξένες επενδύσεις σηµείωσαν σταθερή 
πρόοδο στην πλειονότητα των χωρών από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και 
έπειτα. Μεταξύ των µεγάλων χωρών του ΟΟΣΑ, οι επενδύσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν ένα µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στο Ηνωµένο Βασίλειο και 
τη Γαλλία απ’ ό,τι στη Γερµανία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Σε 
όλες τις χώρες, το µερίδιο των εταιρειών υπό ξένο έλεγχο στην απασχόληση 
είναι µικρότερο από το αντίστοιχο στον κύκλο εργασιών, λόγω της µεγαλύτερης 
έντασης κεφαλαίου των εταιρειών αυτών σε σύγκριση µε τις εγχωρίως 
ελεγχόµενες εταιρείες. Το δε µερίδιό τους στις εξαγωγές είναι υψηλότερο, καθώς 
συνήθως εξυπηρετούν περισσότερο τη διεθνή παρά την εγχώρια αγορά.  

Η γνώση και η καινοτοµία ωθούν την παραγωγικότητα και το εµπόριο  

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι ο πιο συνήθης τρόπος µέτρησης της ευηµερίας. 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ΑΕΠ και η πλειονότητα των χωρών 
του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 70-85% του εισοδηµατικού επιπέδου των ΗΠΑ. Οι 
διαφορές στο κατά κεφαλή ΑΕΠ αντανακλούν ένα συνδυασµό παραγωγικότητας 
της εργασίας, που µετρείται ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, και 
χρησιµοποίησης της εργασίας, που µετρείται ως ώρες εργασίας ανά άτοµο. Το 
τελευταίο αντανακλά προπαντός το χρόνο εργασίας και τις συνθήκες της αγοράς 
εργασίας (ανεργία).  

Η αύξηση της παραγωγικότητας 
στις χώρες του ΟΟΣΑ εξαρτάται 
όλο και περισσότερο από τις ΤΠΕ 
και τις επιχειρηµατικές υπηρεσίες  

Όσον αφορά την παραγωγικότητα, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία και Κάτω Χώρες), αλλά 
καταγράφουν πολύ χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση της 
εργασίας. Από 0,3 έως 0,7 εκατοστιαίες µονάδες ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ στην 
Αυστραλία, τη ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη 
Σουηδία κατά τη δεκαετία 1995-2005 οφείλονταν στις επενδύσεις σε ΤΠΕ, οι 
οποίες είχαν µικρότερο αντίκτυπο σε άλλες χώρες. Καθώς το µερίδιο των 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών στην οικονοµία αυξήθηκε, η συµβολή τους 
αυξήθηκε επίσης στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ από το 2000 και 
έπειτα, µε εξαίρεση κυρίως στη Γερµανία, την Κορέα, τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Σχήµα. I.5.1]  Μερίδιο 
συνολικής ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας, 2004  
Προϊόντα υψηλής και µέσης-

υψηλής τεχνολογίας
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Παράλληλα µε την εξέλιξη αυτή, το µερίδιο της παραγωγής υψηλής και 
µέσης-υψηλής τεχνολογίας µειώθηκε κατά την περασµένη δεκαετία στην 
πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ. Τούτο οφείλεται εν µέρει σε αλλαγές στις 
παγκόσµιες αλυσίδες αξίας (κυρίως µετεγκαταστάσεις), που βοηθούν στην 
αναδιαµόρφωση των βιοµηχανικών δοµών και του εµπορίου. Εντούτοις οι 
βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας µαζί µε τις βιοµηχανίες µέσης-υψηλής 
τεχνολογίας (κυρίως µηχανοκίνητα οχήµατα, χηµικά προϊόντα και µηχανήµατα 
και εξοπλισµός) εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν µόλις λιγότερο από το 65% 
του µεταποιητικού εµπορίου του ΟΟΣΑ.  
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